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Pasłęk, dnia 26,01 .2022 r.

Numer postępowania. .2O2I/BZP 00298647 /Ot

Dotyczy zamówienia publicznego pn.: ,,Budowa hali sportowo-widowiskowej w Zespole
Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku"

l nfo rm acj a o wy bo rze najkorzyst n i ej szej ofe ńy
publikowana na stronie internetowej prowadzonego postępowania

Powiat EIbląski Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku 14-400 Pasłęk
ul. Wojska PoIskiego 36 jako Zamawiający, działając na podstawie ań. 253 ust, 2 w związku
z art.266 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U.
z 2a21 r. paz. 1129 z pazn. zrn.\, zwanej dalej ,,usta,"!,ą Pzp", niniejszym informuje,
że za najkorzystniejszą w przedmiotowym postępowaniu w świetle treści art. 239 ust. 1 ustawy Pzp
została uznana i wybrana ofeńa nr 4 złożona przez,,

Firma Handlowo -Usługowa ARKO-ROL S.C.

Arkadiusz Wojtkowski, Janusz Wojtkowski
10-691Olsztyn

ul. Ernsta Wiecherta 19/3

Uzasadnienie wvboru: Wykonawca, który złożył ofeńę nr 4, spełnia warunki udziału
w postępowaniu i wymagania zawarte w SWZ, a ofeńa nie podlega odrzuceniu. Zamawiający
przy wyborze ww, ofeńy kierował się kryteriami opisanymi w SWZ:

1) Kryterium '1: ,,Cena" - max 60 pkt,
2) Kryterium 2: ,,Okres gwarancji" - max 40 pkt.

Wykonawca uzyskał

1) Kryterium

2) Kryterium

100 punktów, w tym w kryterium:

1: ,,Cena" - 60 pkt,

2: ,,Okres gwarancji" - 40 pkt.
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Jednocześnie Zamawialący informuje, ze w
nizej wymienione oferty i przyznano im następującą

przedmiotowym postępowaniu zostały złożone
punktację:

Nr
oferty

Nazwa (firma)
i adres wykonawcy

Kryterium
,,Cena" -

liczba punktow
w kryterium [C]

Kryterium
,,Okres gwarancji" -

liczba punktow
w kryterium

|-Gl

Łączna
liczba

punktow [P,]
P, =(+6

86,67 pkt1

DOMLUX Spółka z o.o.
1,4-4OO Pasłęk,

ul. Augustyna Steffena
12^

1"4 705 250,24 zł

46,67 pkt

72 m-c

40 pkt

aL

JL Spółka z o.o.
18-421Piątnica
poduchowna,

ul. Forteczna 27

1,4 965 227,87 z|

45,86 pkt

-]2 m-c

40 pkt
85,86 pkt

,
J

P rzedsię biorstwo
Budowlano-Montażowe

ELZAMBUD
82-300 Elbląg,

ul. Warszawska 135

I2 11,1,810,00 zł

56,67 pkt

-72 m-c

40 pkt
96,67 pkt

;

,

]
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Firma Handlowo

-Usługowa ARKO-ROL
S.C,

Arkadiusz Wojtkowski ,

lanusz Wojtkowski
10-691 Olsztyn,

ul, Ernsta Wiecherta 19/3

11,439118,08 zł

60 pkt

']2 m-c

40 pkt
100 pkt
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Z upoważnienta
Zarządu Powiatu

Z poważaniem

l)

Otrzvmuia:
1 " Strona internetowa prowadzonego postępowanta.
2. ala,


